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–Vi banker på kjedenes 
dører hele tiden og har 
klare vekstambisjoner, 

sier salgs- og markedsdirektør Eirik 
Kruse.

Sammen med adm. direktør Jan 
Kåre Midthjell startet han det nor-
ske datterselskapet til danske Geia 
Food i september 2015. Som agent 
har foretaket på to år oppnådd et 
salg til norske dagligvarekjeder på 
150 millioner.

– Det er ikke enkelt å komme gjen-
nom døren til kjedene, men definitivt 
mulig. Vi synes vi har blitt godt mot-
tatt selv om det selvfølgelig er tøff 
konkurranse, mener Kruse.

Fremover siktes det mot et 
«hårete» løft av topplinjen.

– Målet er en omsetning på 500 
millioner innen fem år, sier Jan Kåre 
Midthjell.

To merker så langt
Geia Food er inngangsporten for 220 

produsenter i en rekke land til det 
nordiske marked, og har dattersel-
skaper i Sverige, Finland og Norge. 
Innenfor et sortiment på 1200 vare-
linjer som generer en omsetning 
på1,5 milliarder norske kroner i året, 
finner man både  fryste og kjølte pro-
dukter, tørrvarer og drikkevarer. 
Til sammen utgjør de en blanding 
av merkevarer, emv og produkter 
under Geias egne merker.

I Norge har Midthjell og Kruse 
foreløpig valgt å konsentrere seg om 
emv og to merker.

– Eventyr-is er opprinnelig et 
dansk varemerke som er godt eta-
blert hos våre naboer, og det stør-
ste merket vårt i Norge, fremholder 
Eirik Kruse, som burde ha greie på 
iskrem etter lang fartstid sammen 
med Midthjell i Diplom-Is.

Nice’n’easy er Geias eget merke 
og befinner seg på frosne, asiatiske 
ferdigretter.

– Geia utvikler egne merker og 
emv for å kunne tilby kjedene det 
unike, sier salgs- og markedsdirek-
tøren, som vet det er en lang prosess 

å forankre et nytt merke i forbruker-
nes bevissthet.

Mye av Geias virksomhet i Norge 
er rettet mot emv. En del av produk-
tene med kjedemerker på ser dagens 
lys på Geias eget initiativ.

– Men vi har også fått noen fore-
spørsler fra kjedene, påpeker Kruse.

Mye å passe på
Geia har sluppet inn både hos Nor-
gesgruppen, Coop og Rema og i størst 
grad i Reitans lavpriskjede. I sekken 
har Geia-gutta fryste produkter som 
pizza og ferdigretter og tørrvarer i 
form av pasta og olivenolje. Kjøttpro-
dukter og meieriprodukter i form 
av ost, yoghurt og smør hører også 
med. Meieriproduktene utgjør den 

viktigste gruppen med ca. 30 pro-
sent av omsetningen.

– Geia har ingen egne produk-
sjonsfasiliteter, opplyser Kruse, som 
får mange av produktene fra Italia 
og Thailand.

Produktutviklingen skjer derimot 
hos Geia, ikke bare ved selskapets kon-
torer i Danmark, men også i Norge.

– Nesten alle produkter vi har i 
Norge er tilpasset norske smakspre-
feranser, og med egne resepter, 
fremhever han.

Like viktig er tilpasningen til nor-
ske forskrifter for næringsmidler og 
produktmerking.

– Her har vi ikke råd til å bomme, 
erklærer Midthjell, som har ansatt 
egne folk med matfaglig kompe-
tanse.

Når egne marginer er lave og man 
er avhengig av volumet, er det desto 
viktigere å ha ting på stell.

Midthjell og Kruse har derfor latt 
foretaket granske og skaffet seg to 
internasjonale sertifiseringer som 
kjedene forlanger.

En slank organisasjon med seks 
ansatte og assistanse fra systemene 
til det danske morselskapet holder 
kostnadene nede, og bidro til et 
resultat før skatt på 4,6 millioner i 
2016.

– Geia Food har tilfredsstillende 
lønnsomhet, konstaterer Jan Kåre 
Midthjell fornøyd.w

Det er ikke 
enkelt, men 

definitivt mulig å 
komme gjennom 
døren til kjedene.

Banker på hos kjedene: Salgs- 
og markedsdirektør Eirik Kruse 
(t.v.) og adm. direktør Jan Kåre 
 Midthjell i Geia Food har oppnådd 
raskt vekst siden de startet opp 
i 2015.  

Markedsfremstøt

Sikter mot en 
halv milliard
geia Food trenger volum og prøver å få kjedene til 
snuse på en variert produktportefølje. så langt har det 
gitt solid vekst for Jan Kåre midthjell og Eirik Kruse.


